
  ) 99نیمسال اول ودوم (پرستاري دانشکده بالینی هاي مرکزمهارت فعالیتهاي جدول

  
  ورودي و درس نام

  
  اجرا ومکان زمان

  
  مدرسین

  
  آسکی آزمون زمان

  
  آزمون مجریان

  اصول و فنون مهارت هاي بالینی
  ) 98(اتاق عمل 

  

22/6/99  
  تا

                   29/6/99  

- ورنوروزپ- ایمانیان ها:خانم
  فخرآوري

  منتصري آقایان:

2/7/99  
  

  صبح 8ساعت 

  کاظمیان - خرآوريف-ایمانیان- پورنوروزخانمها:
  

  منتصري  آقایان:

 یارس فرد عملکرد فنون اصول
  وسیرکوالر

  ) 98(اتاق عمل 
  

30/6/99  
  تا

1/7/99  

 -تقی زادگان- ها: شادفرخانم
ارشادپور                           

3/7/99  
  

  صبح 8ساعت

      
  اظمیانک-رشادپورا -قی زادگانت- خانمها: شادفر

  
                                         

  مهارتهاي پرستاري و کار در اتاق 
  عمل                          

           )          98(هوشبري                

5/7/99  
  تا

9/7/99  

  اظمیانک-خانمها:ایمانیان        
  باسیع-آقایان:منتصري

10/7/99  
  

  صبح8ساعت

  میانکاظ-خانمها:ایمانیان
  عباسی-آقایان:منتصري

  پرستاري مهارتهاياصول و 
  فن آزمایشگاه

  )99ورودي (پرستاري

4/11/99  
  تا

                  13/11/99  

- پورنوروز- ایمانیان ها:خانم
  کاظمیان-فروزان

  عبدي-منتصري آقایان:

19/11/99  
  صبح 8ساعت 

- کاظمیان -فروزان-ایمانیان- پورنوروزخانمها:
  - هرارحیمیز-سکینه رمضانلی

  پندار- پورغالمی- زینی-عبدي-منتصري  آقایان:

  احیاقلبی ریوي
  )96(اتاق عمل 

2/12/99  
  تا

6/12/99  

   
  اقاي منتصري

  

14/12/99  
  صبح 8ساعت 

  نکاظمیا-خرآوريف-خانمها:ایمانیان
  آقایان:منتصري



  
  ورودي و درس نام

  
  اجرا ومکان زمان

  
  مدرسین

  
  آسکی آزمون زمان

  
  آزمون مجریان

  بررسی وضعیت سالمت
  )98(پرستاري

17/12/99  
  تا

19/12/99  

  23/12/99  یمانیانا-خانمها:پرندآور
  صبح10ساعت

  انیانایم-خانمها:پرندآور

  احیاقلبی ریوي
  )97(اتاق عمل

26/02/00  
  تا

30/2/00  

  اقاي منتصري
12-8  

01/03/00  
  صبح8ساعت

  اظمیانک-خانمها:دکتربادیه پیما 
  زینی-آقایان:منتصري

 یارس فرد عملکرد فنون اصول
  وسیرکوالر

  ) 99(اتاق عمل 
  

3/3/00  
  تا

6/3/00  

- ادفرش- خانمها:تقی زادگان
  کاظمیان

  آقایان:منتصري

8/3/00  
  صبح9ساعت 

  يخدادا-اظمیانک-ادفرش- خانمها:تقی زادگان
  زینی-آقایان:منتصري

  

  

  

  

  

  



  99- 00**آزمون هاي شبه آسکی                                

تعداد   واحد / رشته  
  ایستگاه

تاریخ 
  برگزاري

تعداد 
  دانشجویان

  مجریان آزمون

  )98اصول مهارتهاي بالینی ( اتاق عمل  1
یقات، وصل سرم، ( تزر ایستگاههاي منتخب : 

  ، سوند معده ، محاسبات)تجهیزات ، فولی 

میه  س- کاظمیان-خرآوريف- ایمانیان- پورنوروزخانم ها:   نفر 21  2/7/99  ایستگاه 6
  رمضانلی

  پندارمنتصري، آقایان:

  وسیرکوالر سیار فرد عملکرد فنون اصول  2
  ) 98(اتاق عمل 

عالیم حیاتی، خونگیري، (  :ایستگاههاي منتخب
  )پرپ کردن،  سوچرزدن، تجهیزات ، پوزشین بیمار 

  

سکینه - کاظمیان- ارشادپور- تقی زادگان-خانم ها: شادفر  نفر 21  3/7/99  ایستگاه 6
  رمضانلی

  آقایان: زینی

   عملمهارتهاي پرستاري وکاردراتاق   3
  )98هوشبري(

  –صل سرم و-:(عالیم حیاتیایستگاههاي منتخب
  تزریقات)-وندمعدهس-ولیف- محاسبات

  ژده رحمانیانم- اظمیانک-خانم ها:سکینه رمضانلی  32  10/7/99  ایستگاه 6
  عباسی- نتصريم- آقایان:پورغالمی

  آزمایشگاه فن اصول و مهارتهاي پرستاري  4
  )99ورودي (پرستاري

وصل  -محاسبات -عالیم حیاتی منتخب:(ایستگاههاي 
  یقات)تزر-جهیزاتت- وچرزدنس-خون گیري –سرم 

- یسکینه رمضانل- کاظمیان - فروزان- ایمانیان-خانمها:پورنوروز  42  19/11/99  اایستگاه7
  - زهرارحیمی

  پندار- ورغالمیپ- ینیز- بديع-آقایان:  منتصري



  )96احیاقلبی ریوي(اتاق عمل  5
- الکتروشوك-احیاپایه بزرگساالنایستگاههاي منتخب:(

  ادان)احیانوز-اینتوبیشن

  ایمانیان-خرآوريف- خانمها:کاظمیان  16  14/12/99  ایستگاه4
  آقایان:منتصري

  )98بررسی وضعیت سالمت(پرستاري  6
چشم -اگزمقلب ،ریه،برست :(ایستگاههاي منتخب

  سواالت کتبی)-وگوش

  یانایمان-خانمها:پرنداور  52  23/12/99  ایستگاه3

  )97احیاقلبی ریوي(اتاق عمل  7
- الکتروشوك-احیاپایه بزرگساالنایستگاههاي منتخب:(

  ادان)احیانوز-اینتوبیشن

  کتربادیه پیماد- خانمها:کاظمیان  14  01/03/00  ایستگاه4
  زینی- آقایان:منتصري

  وسیرکوالر سیار فرد عملکرد فنون اصول  8
  ) 99(اتاق عمل 

عالیم حیاتی، خونگیري، (  :ایستگاههاي منتخب
  )گان ودستکش، پرپ کردن،  سوچرزدن، تجهیزات 

  یانکاظم-داديخ-قی زادگانت-خانم ها: شادفر  نفر 14  8/3/00  ایستگاه 6
  منتصري- آقایان: زینی

  

  آزمون پس کارورزي   9
  )96(پرستاري

  اواژءگ-وصل سرم ءتزریقاتءالواژمنتخب:((ایستگاههاي 
  ساکشنءفولیءدستگاه الکتروشوك)

- فروزان- پونوروز- پرندآور- ایمانیان- خانمها:کاظمیان  نفر42  13/4/00  ایستگاه6
ه سکین- سمیه رمضانلی- عبدیان- فخراوري–رحیمی 

  رمضانلی
  پندار- ورغالمیپ- منتصري–آقایان:زینی 

  

تعداد   واحد / رشته  
  ایستگاه

تاریخ 
  برگزاري

تعداد 
  دانشجویان

  مجریان آزمون


